
PTTK  O/Mysłowice serdecznie zaprasza wszystkich miłośników białego 
szaleństwa i fajnej zabawy na 

WYJAZD NA NARTY DO KARPACZAWYJAZD NA NARTY DO KARPACZAWYJAZD NA NARTY DO KARPACZAWYJAZD NA NARTY DO KARPACZA    

w terminie 10 – 16 luty 2013 rok 

Noclegi w DW „Morskie Oko” w centrum Karpacza 

 

PROGRAM 

Dojazd we własnym zakresie. Pobyt rozpoczyna się od obiadu o 
godz. 1400  w dniu 10 lutego w DW „Morskie Oko”. 

 
Dom Wczasowy „Morskie Oko”  jest położony w  Karpaczu Górnym. W bardzo bliskiej odległości - 50m - Hotel 

Gołębiewski  z Parkiem Wodnym Tropikana, 200m od stacji narciarskiej Biały Jar , 100m wyci ągi orczykowe 
Karpatka II  i 500m Karpatka I,  Góra Saneczkowa  jak również w niedalekiej odległości trasy biegowe o dł. 2,5 km na 
wysokości 885m n.p.m., lodowisko całoroczne. 

Restauracja serwuje śniadania, obiady, kolacje  dla własnych gości i pobliskich pensjonatów. Obiekt 
wyposażony w dwie  sale restauracyjne, w których serwowane będą; śniadania, obiady, kolacje. Dom posiada 28 
pokoi (66 miejsc noclegowych).  Pokoje są wyposażone w TV, Wi-Fi, pełny węzeł sanitarny. 

 

W ramach pobytu możliwość uzyskania zniżek na karnety narciarskie 
w Ośrodku Narciarskim Biały Jar. W tym czasie w DW „ Morskie Oko” 
będzie grupa młodzieży z Mysłowic z obozu narciarsko-snowboardowego. 
Istnieje możliwość udziału w imprezach wyjazdowych organizowanych dla 
młodzieży. Istnieje możliwość dojazdu autokarem.  

Szczegóły nale ży uzgadnia ć w biurze PTTK. 

 
CENA ;  570 zł – członkowie PTTK           590 zł - niezrzeszeni 
 
ŚWIADCZENIA: opieka rezydenta – przewodnika sudeckiego,  nocleg w  DW „Morskie Oko” 

w Karpaczu. Pobyt rozpoczyna się w dniu 10 luty obiadem a kończy  
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca . 
 

 
Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22.  

 Polecamy naszą stronę www.myslowice.pttk.pl E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl. Tel/faks (032) 222 56 06 
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700 Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 26 lat),  

opiekunów SKKT i bezrobotnych wynosi 20 zł. Ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 25 zł. Normalna 40 zł. Nowo 
wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej  i 10 zł dla składki normalnej. 

 

 


